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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

 บทน้ีอธิบายถึงลกัษณะของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา การเลือกตวัอยา่ง และวิธีการเก็บรวมรวม
ข้อมูล รวมไปถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา  และ
แบบจ าลองท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี  

3.1 ลกัษณะของข้อมูล และวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลส าหรับการศึกษาน้ีออกตามลกัษณะของแหล่งท่ีมาของขอ้มูลได ้2 ลกัษณะ คือ ขอ้มูล
ทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิ โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) คือข้อมูลท่ีมีผูเ้ก็บรวบรวมไวก่้อนแล้วโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆ ขอ้มูลท่ีใชใ้นประกอบการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ จ านวนโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตร  
กระบวนการสีขา้ว โดยขอ้มูลเหล่าน้ีรวบรวมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารวิชาการ งานวิจยั ส่ิง
ตีพิมพ์ต่างๆ และสารสนเทศออนไลน์ ส าหรับข้อมูลผลการด าเนินงานของโรงสีข้าวสหกรณ์ท่ี
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจดัการโรงสีขา้ว เก็บรวมรวมจากรายงานประจ าปีของ
สหกรณ์การเกษตร โดยเป็นปีงบประมาณการเงินในปี พ.ศ.2555  

2) ข้อมูลปฐมภู มิ  (primary data) ก ารรวบรวมข้อมูลในส่ วน น้ี จะใช้แบบสอบถาม 
(questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อสัมภาษณ์ผูดู้แลโรงสีขา้วของสหกรณ์ท่ีทราบรายละเอียดเก่ียวกบัโรงสี
ขา้ว โดยโครงสร้างของแบบสอบถามจะประกอบไปดว้ย มูลทัว่ไปของโรงสีขา้วสหกรณ์และผูดู้แล
โรงสีขา้ว กิจกรรมการสีขา้ว ไดแ้ก่ ปริมาณขา้วเปลือกท่ีใช ้จ านวนแรงงานท่ีใช้ในการสีขา้ว รวมถึง
ผลผลิตท่ีไดน้ัน่คือขา้วสารและผลผลิตพลอยได้ รวมถึงการกระจายผลผลิต การด าเนินงานของโรงสี
ขา้วสหกรณ์ ตั้งแต่การรวบรวมขา้วเปลือกจนถึงการจ าหน่ายขา้วสาร ในส่วนน้ีจะรวมถึงตน้ทุนและ
รายไดข้องโรงสีขา้วทั้งธุรกิจการแปรรูปขา้วเปลือก ธุรกิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และธุรกิจ
การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ท่ีใชท้รัพยากรของโรงสีขา้วร่วมกนั 
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3.2 ตัวอย่างในการศึกษา 

โรงสีขา้วมกัจะตั้งใกลก้บัแหล่งปลูกขา้ว เพื่อง่ายต่อการรับซ้ือขา้วเปลือกและขนส่งขา้วและ
ในภาคเหนือของประเทศไทยมีการผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงก็คือข้าวหอมมะลิ ท่ีเป็นท่ีนิยมของ
ผูบ้ริโภค จึงมีโรงสีขา้วทั้งท่ีเป็นของเอกชนและท่ีเป็นของสหกรณ์การเกษตร แต่วตัถุประสงค์หลกั
ของธุรกิจของทั้งสองแตกต่างกัน คือโรงสีข้าวของเอกชนมุ่งหวงัก าไรเป็นหลักแต่โรงสีข้าวของ
สหกรณ์มุ่งหวงัช่วยเหลือเกษตรกรมากกว่าท่ีมุ่งหวงัก าไร ในการศึกษาน้ีจึงได้เลือกโรงสีขา้วของ
สหกรณ์การเกษตรเป็นตวัอยา่งในการศึกษา เพราะสหกรณ์การเกษตรเป็นหน่วงงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัเกษตรกรโดยตรง ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะมีประโยชน์ต่อโรงสีขา้วของสหกรณ์รวมไปถึงตวัเกษตรกร 
และเป็นการศึกษาท่ีจะไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการด าเนินงานของโรงสีขา้วของสหกรณ์วา่เป็นอยา่งไร 
โดยตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรท่ีตั้งในพื้นท่ีภาคเหนือของ
ประเทศไทย จากขอ้มูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรกรในภาคเหนือท่ีมีโรงสีขา้ว
จ านวนทั้งหมด 40 แห่ง แต่มีโรงสีข้าวท่ียงัคงมีการสีข้าวอยู่ในปี พ.ศ.2555 จ  านวน 26 แห่ง คร้ังน้ี
สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลภายในโรงสีขา้วจ านวน 15 ตวัอย่าง อยู่ในพื้นท่ี 8 จงัหวดั (ตารางท่ี 3.1) 
เหตุผลท่ีเลือกศึกษาโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรในพื้นท่ีภาคเหนือ เพราะภาคเหนือเป็นแหล่ง
ปลูกขา้วท่ีส าคญัภาคหน่ึงของประเทศไทย  

ตารางที ่3.1 โรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรตวัอยา่ง 
จงัหวดั รายช่ือโรงสีขา้วของสหกรณ์ตวัอยา่ง  

1. เชียงราย สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากดั 
สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จ ากดั 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จ ากดั 

2. พะเยา สหกรณ์การเกษตรจุน จ ากดั 
สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จ ากดั 

3. ล าปาง สหกรณ์การเกษตรหา้งฉตัร จ ากดั 
4. เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรฝาง จ ากดั 

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากดั 
สหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง จ ากดั 

5. ล าพนู ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัล าพนู จ ากดั 
6. ก าแพงเพชร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.พิษณุโลก จ ากดั 
7. เพชรบูรณ์ สหกรณ์การเกษตรชนแดน จ ากดั 

สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากดั 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
จงัหวดั รายช่ือโรงสีขา้วของสหกรณ์ตวัอยา่ง  

8. อุตรดิตถ ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ ์จ ากดั 
สหกรณ์การเกษตรเมืองลบัแล จ ากดั 

รวม 15 สหกรณ์ 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

3.3 วธีิการศึกษา 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา ประกอบดว้ย 4 ขอ้ คือ 1) การศึกษาลกัษณะโดยทัว่ไปของโรงสี
ขา้วของสหกรณ์ 2) การศึกษาตน้ทุนการแปรรูปขา้วเปลือก 3 การศึกษาประสิทธิภาพการสีขา้วของ
โรงสีขา้วสหกรณ์ และ 4) การศึกษาประสิทธิภาพการจดัการโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตร ในแต่
ละหวัขอ้มีวธีิการศึกษา ดงัน้ี  

3.3.1 การศึกษาลกัษณะของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตร 

การศึกษาในส่วนน้ีจะอธิบายถึงลกัษณะทัว่ไปของโรงสีขา้วของสหกรณ์ฯ โดยการอธิบาย
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ขอ้มูลลกัษณะของโรงสีขา้วประกอบดว้ย ลกัษณะการ
ด าเนินงานของโรงสีขา้ว เคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงปลูกสร้างของโรงสีขา้วสหกรณ์ จ านวน
พนกังานของโรงสีขา้วของสหกรณ์ รวมไปถึงลกัษณะการด าเนินงานภายในโรงสีขา้ว  

3.3.2 การศึกษาต้นทุนการสีข้าวของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์หาตน้ทุนและผลตอบแทนในการสีขา้วเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการสีขา้ว
คร้ังต่อไปว่ามีความคุม้ค่าท่ีจะด าเนินการต่อไปหรือไม่ ส าหรับตน้ทุนในการแปรรูปขา้วเปลือกของ
โรงสีขา้วของสหกรณ์ฯ เป็นการหาตน้ทุนโดยเฉล่ียต่อตนัขา้วเปลือก ส่วนประกอบของตน้ทุนของ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี โดยตน้ทุนผนัแปร ประกอบดว้ย ค่าขา้วเปลือก
ท่ีใช้ในการผลิต และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ส าหรับตน้ทุนคงท่ีประกอบดว้ย ค่าเส่ือมเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ และค่าเช่าโกดงั ลานตากขา้ว เป็นตน้ และตน้ทุนแต่ละรายการยงัสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือตน้ทุนเงินสดและตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด โดยตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดคือ ตน้ทุนท่ีตอ้งจ่ายเป็น
เงินสดในการซ้ือหาปัจจยัการผลิตซ่ึงเห็นไดช้ดัเจน เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร ค่าน ้ ามนั
เช้ือเพลิง เป็นตน้ และส าหรับตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด คือ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากรหรือ
ปัจจยัการผลิตของโรงสีขา้ว ซ่ึงไม่ไดจ่้ายเป็นเงินสดแต่อยา่งใด ตวัอยา่งเช่น ค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ 
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ส าห รับผลตอบแทนท่ีโรงสีข้าวได้จากการจ าหน่ายผลผลิตท่ีได้จากการสีข้าว ซ่ึ ง
ประกอบดว้ย ขา้วตน้ ขา้วหัก ปลายขา้ว ร าละเอียด และบางโรงสีขา้วสามารถจ าหน่ายแกลบไดด้ว้ย 
สามารถแบ่งผลตอบแทนสุทธิออกเป็น 2 ส่วนคือผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดและ
ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนทั้งหมด เน่ืองจากตน้ทุนส่วนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ก็คือค่าเส่ือมราคา เป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้จ่ายเป็นจริงเป็นเงินสด หากผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดยงัคงมีก าไร 
หมายความวา่ การสีขา้วนั้นยงัสามารถด าเนินการต่อได ้ 

3.3.3 การศึกษาประสิทธิภาพการสีข้าวของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตร 

การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตการศึกษาคือ โรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีทาง
ภาคเหนือของประเทศ ซ่ึงลักษณะการด าเนินงานของโรงสีขา้วเป็นการด าเนินงานภายใต้สหกรณ์
การเกษตรท่ีมีลักษณะเป็นองค์กร ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงการประมาณค่าประสิทธิภาพด้วย
แบบจ าลองเส้นห่อหุ้ม (data envelopment analysis: DEA) ท่ีมุ่งเน้นพิจารณาด้านผลผลิต (output 
orientation) เน่ืองจากการด าเนินการผลิตของโรงสีข้าวอยู่ภายใต้การดูแลของสหกรณ์การเกษตร 
ปัจจยัการผลิต เช่น เคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ และบุคลากรของโรงสีขา้วบางอย่างไม่สามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนได้ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว อย่างเช่นเคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่แลว้ไม่สามารถท่ีจะลด
จ านวนลงได ้รวมทั้งบุคลากรของโรงสีขา้ว ท่ีมีการจา้งทั้งแบบประจ าและรายวนั ถา้เป็นในส่วนของ
การจา้งประจ าก็ไม่สามารลดจ านวนคนลงได ้จึงพิจารณาว่าจะใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีอยู่อยา่งไรให้ได้
ผลผลิตในปริมาณสูงท่ีสุด หรือเพิ่มปริมาณผลผลิตจากเดิมท่ีเคยไดรั้บ โดยจะวดัประสิทธิภาพภายใต้
ข้อสมมติผลตอบแทนผันแปร (variable return to scale: VRS) เพราะว่าโรงสีข้าวของสหกรณ์
การเกษตรมีโรงสีขา้วท่ีมีก าลงัการผลิตท่ีไม่เท่ากนั รวมถึงขนาดขององคก์รท่ีแตกต่างกนั 

ลกัษณะการสีข้าวของโรงสีขา้วมีขั้นตอนหลักๆท่ีคล้ายกัน แต่โรงสีข้าวแต่ละแห่งก็จะมี
เทคนิคและวิธีการสีต่างกนัไปตามความถนดั ผลผลิตท่ีไดจ้ากการสีขา้วประกอบไปดว้ย ขา้วสารตน้ 
ขา้วหัก ปลายขา้ว ร าละเอียด และแกลบ การท่ีโรงสีขา้วได้ขา้วตน้ในปริมาณมากก็จะเป็นผลดีต่อ
โรงสีขา้ว เพราะหมายถึงมีการสูญเสียในปริมาณน้อย และผลผลิตท่ีโรงสีขา้วตอ้งการมากท่ีสุดคือ
ปริมาณข้าวต้น  เน่ืองจากราคาจะสูงกว่าผลผลิตแบบอ่ืน ดังนั้ นในการศึกษาน้ีจะวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพการสีขา้วโดยมีตวัแปรตามเป็นปริมาณขา้วตน้ ท่ีไดจ้ากการสีขา้วเปลือกทั้งหมดในปี 
2555 ส่วนตวัแปรปัจจยัการผลิตท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ประสิทธิภาพสีขา้ว ประกอบดว้ย  

ปริมาณขา้วเปลือก หมายถึง ปริมาณขา้วเปลือกท่ีโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรใช้ในการ
แปรรูปทั้งปีของแต่ละโรงสีข้าว ในแต่ละโรงสีก็จะมีการใช้ในปริมาณท่ีแตกต่างกันออกไปตาม
ปริมาณขา้วเปลือกท่ีซ้ือได ้หรือความตอ้งการสีขา้วในปีนั้นๆ (หน่วยเป็นกิโลกรัม) 
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จ านวนแรงงาน หมายถึง จ านวนแรงงานของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจการแปรรูปขา้ว ลกัษณะงานไดแ้ก่ การรับซ้ือขา้ว การลดความช้ืน การเก็บรักษาขา้วเปลือก การ
สีขา้ว การบรรจุ ปริมาณคนงานก็จะข้ึนอยูก่บัขนาดของโรงสีขา้วและปริมาณขา้วท่ีสี (หน่วยเป็นคน) 

ค่าเส่ือมราคา หมายถึง ค่าเส่ือมราคาในธุรกิจแปรรูปขา้วเปลือกของโรงสีขา้ว ได้แก่ โกดงั 
ลานตากขา้ว เคร่ืองอบขา้ว และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการสีขา้ว ค่าเส่ือมราคาแปรผนัไป
ตามทรัพยสิ์นของโรงสีขา้วท่ีใช้ในธุรกิจการแปรรูปขา้วเปลือก โดยส่วนใหญ่โรงสีขา้วตวัอย่างมี
ระยะเวลาการสีขา้วเป็นเวลานานแลว้ อุปกรณ์ต่างๆ (หน่วยเป็นบาท) 

สามารถเขียนสมการท่ีใชใ้นการศึกษาประสิทธิภาพการสีขา้วไดด้งัน้ี 
 Maximize   0j

  
 Subject to (y111 + y122 + y133 + … + y1jj) –  y1j0 ≥ 0   (3.1) 

   x1j – (x111 + x122 + x133 + … + x1jj) ≥ 0    (3.2) 

   x2j –(x211 + x222 + x233 + … + x2jj) ≥ 0   (3.3) 

   x3j – (x311 + x322 + x333 + … + x3jj) ≥ 0   (3.4) 

   1 + 2 +3 + …+j = 1       (3.5) 
   j≥ 0        (3.6) 

โดยมีสมการขอ้จ ากดัดงัน้ี 
 สมการท่ี 3.1 คือ สมการขอ้จ ากดัของผลผลิต 
 สมการท่ี 3.2 ถึง 3.4 คือสมการขอ้จ ากดัของปัจจยัการผลิต 
 สมการท่ี 3.5 คือ สมการขอ้จ ากดั convexity constraint ท่ีแสดงถึงลกัษณะการผลิตแบบ  
                                         ผลตอบแทนต่อขนาดผนัแปร (VRS) 

สมการท่ี 3.6 คือ สมการขอ้จ ากดัของการผลิตท่ีมีค่าเป็นลบ (non-negative constraint)                           
โดยท่ี 
 

0j
  คือ ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงสีขา้วท่ีอยูบ่นเส้นพรมแดนการผลิต 

 yij คือ ปริมาณผลผลิตชนิดท่ี i โรงสีขา้วท่ี j 
 yij0 คือ ปริมาณผลผลิตชนิดท่ี i โรงสีขา้วท่ีตอ้งอยูบ่นเส้นพรมแดน 
 y1 คือ ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม) คือ ปริมาณขา้วตน้ 
 xkj คือ ปัจจยัการผลิตชนิดท่ี k ของโรงสี j 
 x1 คือ ปริมาณขา้วเปลือก (กิโลกรัม) 
 x2 คือ แรงงานท่ีใช ้(คน) 



 

29 

 x3 คือ มูลค่าค่าเส่ือมของเคร่ืองจกัร (บาท) 
 j คือ ค่าถ่วงน ้าหนกัปัจจยัการผลิตและผลผลิตของโรงสี j 

3.3.4 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตร  

โรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรนอกจากมีธุรกิจการแปรรูปขา้วเปลือกแลว้ ยงัมีโรงสีขา้ว
บางแห่งท่ีมีการด าเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ไปพร้อมกับการแปรรูปข้าว ได้แก่ ธุรกิจกรรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตร ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อบล าไย) ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีด าเนินงานภายใต้
ทรัพยากรของโรงสีขา้วชุดเดียวกนั ทั้งแรงงาน วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรชุดเดียวกนั ดงันั้นโรงสี
ขา้วจึงตอ้งการมีการจดัสรรทั้งวสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน รวมทั้งช่วงเวลาในการผลิต เพื่อให้โรงสีขา้ว
สามารถด าเนินธุรกิจไปพร้อมกันโดยท่ีไม่ให้เกิดปัญหา เพราะว่าธุรกิจเหล่าน้ีก็ก่อให้เกิดรายได้
เหมือนกบัการแปรรูปขา้วเปลือก หากโรงสีขา้วมีการจดัการท่ีดีก็สามารถไดรั้บผลประโยชน์จากธุรกิจ
เหล่าน้ี คร้ังน้ีจึงพิจารณาประสิทธิภาพการจดัการของโรงสีขา้วไปพร้อมกนั  

ตวัแปรปัจจยัการผลิตและตวัแปรผลผลิตของการวิเคราะห์ในส่วนน้ี จะพิจารณาเป็นจ านวน
เงิน (หน่วยเป็นบาท) เพราะวา่แต่ละธุรกิจมีผลผลิตท่ีไม่เหมือนกนั และโรงสีขา้วแต่ละแห่งก็มีจ  านวน
ธุรกิจท่ีแตกต่างกนั จึงไดร้วมค่าใช้จ่ายทุกธุรกิจของโรงสีขา้วเขา้ดว้ยกนั เช่นเดียวกบัค่าตอบแทนท่ี
เป็นค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตร โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ส่วน
น้ีมาจากการสรุปงบประมาณประจ าปี 2555 ของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงจะมีข้อมูล
สรุปผลการด าเนินงานแต่ละธุรกิจ โดยต้นทุนการด าเนินธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลผลิตทางการเกษตร ค่าใช้จ่ายในด าเนินการของธุรกิจ ค่าจา้งและเงินเดือนของ
พนกังาน และเป็นค่าเส่ือมราคา รายละเอียดของตวัแปรมีดงัน้ี 

ตวัแปรดา้นผลผลิต คือจ านวนรายไดท่ี้ไดรั้บจากการด าเนินธุรกิจทั้งหมดของโรงสีขา้ว ในปี 
2555 ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกหรือการสีข้าว ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตร และธุรกิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แต่โรงสีขา้วอาจมีการด าเนินธุรกิจเพียง 1 
หรือ 2 ธุรกิจก็ได ้แต่จะคิดเป็นรายไดร้วมของโรงสีขา้ว เพราะจะหมายถึงการด าเนินงานทั้งหมดของ
โรงสีขา้ว โดยมีหน่วยเป็นบาท 

ส าหรับปัจจยัการผลิต ประกอบดว้ย ตน้ทุนซ้ือปัจจยัการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
ผลผลิตทางการเกษตรกรเพื่อน ามาใชใ้นธุรกิจของโรงสีขา้ว รวมทุกธุรกิจท่ีโรงสีขา้วด าเนินการอยูใ่น
ขณะนั้น เพราะผลผลิตทางการเกษตรท่ีโรงสีขา้วแต่ละแห่งรับซ้ือมาบางแห่งแตกต่างกนั จึงคิดรวม
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เป็นมูลค่าค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นปัจจยัการผลิตทั้งหมดทุกธุรกิจของโรงสีขา้ว 
มีหน่วยเป็นบาท 

ตน้ทุนการด าเนินงาน ตน้ทุนส่วนน้ีของธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือตน้ทุนการด าเนินการ
ผลิต และตน้ทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของธุรกิจโดยสองส่วนน้ีรวมกนัก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ธุรกิจการผลิต เพราะแต่ละธุรกิจไม่ไดมี้เฉพาะค่าใชจ่้ายในส่วนของการผลิตเท่านั้น ยงัมีค่าใชจ่้ายดา้น
ส านกังานและในส่วนของการขายรวมอยูด่ว้ย (หน่วยเป็นบาท) 

ค่าเส่ือมราคา คือค่าเส่ือมราคาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างของโรงสีขา้วของ
สหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของโรงสีขา้ว อุปกรณ์บางอยา่งบางคร้ังก็สามารถใชร่้วมกนัได ้
การนวัแปรน้ีมาใส่ในสมการ เพื่อวเิคราะห์ประสิทธิภาพเพราะวา่ ค่าเส่ือมราคาเป็นตวัสะทอ้นวา่โรงสี
ขา้ว มีวสัดุอุปกรณ์และส่ิงปลูกสร้างในจ านวนท่ีมากเกินไปหรือไม่ หากมีค่าใชจ่้ายปริมาณมากเกินไป 
ก็จะท าให้มีค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเกิดข้ึนอีก เพราะค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะสะทอ้นอยู่ในตน้ทุนการผลิต 
(หน่วยเป็นบาท) 

ค่าจา้งและเงินเดือน  เป็นการรวมเงินเดือนและค่าจา้งท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจของโรงสีขา้ว 
เหตุผลของการศึกษาท่ีตัวแปรด้านแรงงาน ไม่ได้เป็นจ านวนคนงาน เพราะว่าการด าเนินธุรกิจ
บางอยา่งนั้นไม่ไดอ้าศยัเพียงคนงานของโรงสีขา้วเท่านั้น แต่มีการจา้งเหมาดว้ยซ่ึงไม่สามารแปลงค่า
ใช่จ่ายส่วนนั้นมาเป็นจ านวนคนได ้มีหน่วยเป็นบาท 

ประสิทธิภาพการจดัการในส่วนน้ีสามารถเขียนสมการในการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 Maximize 0j

  
 Subject to (z111 + z122 + z133 + … + z1jj) –  z1j0 ≥ 0    (3.8) 

   c1j – (c111 + c122 + c133 + … + c1jj) ≥ 0    (3.9) 

   c2j – (c211 + c222 + c233 + … + c2jj) ≥ 0   (3.10) 

   c3j – (c311 + c322 + c333 + … + c3jj) ≥ 0   (3.11) 

   c4j – (c411 + c422 + c433 + … + c4jj) ≥ 0   (3.12) 

   1 + 2 +3 + …+j = 1       (3.13) 
   j≥ 0        (3.14) 
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โดยมีสมการขอ้จ ากดัดงัน้ี 
สมการท่ี 3.8 คือ สมการขอ้จ ากดัของผลผลิตคือ รายไดท้ั้งหมดของโรงสีขา้ว 

 สมการท่ี 3.9 คือ สมการขอ้จ ากดัของปัจจยัการผลิตดา้นตน้ทุนซ้ือปัจจยัการผลิต 
สมการท่ี 3.10 คือ สมการขอ้จ ากดัของปัจจยัการผลิตดา้นตน้ทุนการด าเนินงาน            

 สมการท่ี 3.11 คือ สมการขอ้จ ากดัของปัจจยัการผลิตดา้นค่าจา้งและเงินเดือน 
 สมการท่ี 3.12 คือ สมการขอ้จ ากดัของปัจจยัการผลิตดา้นค่าเส่ือมราคา 

สมการท่ี 3.13 คือ สมการขอ้จ ากดั convexity constraint ท่ีแสดงถึงลกัษณะการผลิตแบบ 
    ผลตอบแทนต่อขนาดผนัแปร (VRS) 
สมการท่ี 3.14 คือ สมการขอ้จ ากดัของการผลิตท่ีมีค่าเป็นลบ (non-negative constraint) 

โดยท่ี 
 

0j
  คือ ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงสีขา้วท่ีอยูบ่นเส้นพรมแดนการผลิต 

 z ij  คือ จ านวนผลผลิตชนิดท่ี i โรงสีขา้วท่ี j 
 z

0ij  คือ จ านวนผลผลิตชนิดท่ี i โรงสีขา้วท่ีตอ้งอยูบ่นเส้นพรมแดน 
 z1 คือ รายไดท้ั้งหมดของโรงสีขา้ว (บาท) 
 ckj คือ ปัจจยัการผลิตชนิดท่ี k ของโรงสี j 
 c1 คือ ตน้ทุนซ้ือปัจจยัการผลิต (บาท) 
 c2 คือ ตน้ทุนการด าเนินงาน (บาท) 

c3 คือ ค่าจา้งและเงินเดือน (บาท) 
 c4 คือ ค่าเส่ือมราคา (บาท) 
 j คือ ค่าถ่วงน ้าหนกัปัจจยัการผลิตและผลผลิตของโรงสี j 

3.3.5 ปัจจัยทีค่าดว่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการสีข้าว 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (DEA) ไม่สามารถวิเคราะห์ตวั
แปรทางสังคมได ้เช่น ประสบการณ์การท างาน การศึกษา เป็นตน้ โดยการศึกษาท่ีผ่านมาวิธีท่ีนิยม
น ามาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพคือวิธีการโทบิท (จนัทนาและคณะ, 2548) แต่เน่ืองจาก
การศึกษาน้ีมีจ านวนตวัอยา่งโรงสีขา้วจ านวนนอ้ยจึงไม่สามารถวเิคราะห์ดว้ยวธีิการนั้นได ้เพราะอาจ
ท าให้ผลกาศึกษาท่ีไดเ้กิดการบิดเบือน และไม่สามารถน ามาอธิบายผลได ้การศึกษาน้ีจึงวิเคราะห์ผล
โดยการเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มโรงสีข้าวท่ีมีประสิทธิภาพในการสีข้าวกับกลุ่มท่ีไม่ มี
ประสิทธิภาพในการสีขา้ว โดยสามารถแบ่งปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการจดัการตามทรัพยากรการ
จดัการ 6 ดา้นตามทรัพยากรทางการจดัการ (management resources) คือ ทรัพยากรบุคคล (men) เงิน 
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(money) วัตถุ ดิบ  (material) เค ร่ืองจักร  (machine) วิ ธีการจัดการ  (management) และการตลาด 
(market) (Griffin, 1997)   

จากวธีิการศึกษาน้ีจะน าไปสู่การตอบค าถามของการศึกษาท่ีก าหนดไวท้ั้ง 4 หวัขอ้ ทั้งในเร่ือง
ของการด าเนินงานของโรงสีขา้ว ตน้ทุนในการสีขา้วของโรงสีขา้ว รวมไปถึงระดบัประสิทธิในการสี
ขา้วของโรงสีขา้ว และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสีขา้ว ส่วนในด้านการจดัการสามรถทราบถึงระดบั
ประสิทธิภาพในการจดัการของโรงสีขา้ว 

  


